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Ledare: Äldre med synnedsättning faller mellan stolarna

Text: Veera Florica Rajala

Just nu behandlar riksdagen införandet av en åldersbegränsning i lagen om funktionshinderservice. Förslaget medför att personer som får en synnedsättning efter att de uppnått pensionsåldern i huvudsak inte kommer att ha rätt till tjänster som finns inom funktionshinderservicelagstiftningen – tjänster som de är berättigade till att få i dag.
Att införa en åldersbegränsning är mycket problematiskt. En äldre person med synnedsättning behöver oftast helt annat stöd än det som erbjuds via äldreomsorgslagen och socialvårdslagen. Det kan handla om belysningsanpassning, tillgång till hjälpmedel och kunskap för att kunna röra sig självständigt. Det stöd som erbjuds via socialvården och äldreomsorgen utgörs primärt av vård och omsorg, vilket personer med synnedsättning inte i första hand behöver. De behöver stöd för självständighet och en fungerande vardag, trots synnedsättning.

Konsekvenserna av detta förslag kan vara att tiotusentals äldre med synnedsättning inte får det stöd de behöver och kan därmed inte uppnå den självständighet och delaktighet de har rätt till. Risken är då att äldre personer med synnedsättning blir isolerade och att deras funktionsförmåga minskar. Därtill ökar risken för skador och olyckor. Om detta förslag till funktionshinderservicelag klubbas igenom leder det till att personer med synnedsättning blir mer beroende av anhöriga och på lång sikt även av mer krävande insatser av samhället.

I dag omfattas personer som har icke-åldersrelaterade ögonsjukdomar av funktionshinderservicelagen. Förbundet Finlands Svenska Synskadade föreslår att nuvarande rättspraxis gällande vilka personer som omfattas av lagen bevaras.

Syntolkning: Veera Florica Rajala har kort lockigt hår och mandelformade bruna ögon. Hon ler.

"Allt blir bättre med tiden"

Som barn blev han mobbad för sin synskada, i dag ser han den som en del av sig själv. Mångsysslaren Fredrik Lindgren är utbildad inom musik, ljudteknik och ekonomi – och siktar mot drömjobbet som radio-DJ. Hans livsråd lyder: våga gå din egen väg och hitta din nisch. 
Text: Sebastian Dahlström 
”Svenska synskadade i Västnyland rf.”, står det med tydliga tryckbokstäver på skylten ute vid gatan. Jag knackar på, och Fredrik Lindgren hälsar mig välkommen. Vi slår oss ner i den gedigna bruna lädersoffan i hörnet av klubblokalen i Ekenäs, där traktens synskadade brukar samlas.
– Min synskada är en del av mig, jag har haft den sedan födseln och den har format mig. Förr upplevde jag den som jobbig, i dag ser jag synskadan närmast som ett litet hinder för att göra vissa saker. Men inget är oöverkomligt, konstaterar Lindgren.
Fredrik Lindgren har ledsyn, vilket betyder att han kan urskilja konturer och färger. Detaljer ser han inte. Lindgren berättar om musikstudierna på Lärkkulla folkakademi, där han studerade pop och rock i tre års tid efter gymnasiet. Efter det blev det studier i ljudteknik i Sverige, och sedan ett år tillbaka är Lindgren även merkonom från yrkesskolan Axxell, där han valdes till årets vuxenstuderande 2020.
– Jag har sysslat med allt möjligt, men musik är min stora hobby. 
Huvudinstrumenten är piano och sång. Trots att vi bara är ytligt bekanta flyter diskussionen obehindrat. Fredrik Lindgren har en avväpnande stil, och förmågan att få alla i sin omgivning att känna sig bekväma. Det är en egenskap som skulle komma väl till pass i drömyrket.
– Helst av allt skulle jag vilja arbeta som radio-DJ och programledare. Eller något annat inom underhållningsbranschen. Skådespelare skulle jag också gärna vara.
Än så länge har drömjobbet inte uppenbarat sig. Lindgren fortsätter som arbetssökande.
Mobbad i grundskolan
Under grundskoletiden gick Fredrik Lindgren i en skola för seende elever. Han beskriver det som både tur och otur. Tur för att han kunde gå i samma skola som de flesta andra, otur för att han hade svårt att passa in.
– För att kunna följa med på lektionerna behövde jag en dator. Jag satt i ett hörn i klassrummet, skilt från de andra eleverna. Det kändes exkluderande.
Värst av allt var att han blev mobbad. För att han var annorlunda.
– Men i gymnasiet blev allting bättre. Jag fick en bärbar dator och kunde sitta bland de andra i klassrummet. Då fick jag också vänner som delade mina intressen.
I 18-årsåldern var det ändå tungt när kompisarna en efter en tog körkort.
– Då kände jag mig utanför. Känslan av att inte få köra bil, och veta att jag aldrig kommer att få göra det. Förutom när jag spelar TV-spel, förstås.
Jag hajar till. TV-spel?
– Visst kan man spela TV-spel trots att man har en synskada. Jag klarar det bra så länge spelen har tillräckligt klara färger och tydliga kontraster. I en del moderna spel finns dessutom en inbyggd talsyntes som gör att även helt blinda kan spela dem.
Tekniska utvecklingen öppnar dörrar
Fredrik Lindgren minns när han fick sin första smarttelefon. Han beskriver den som ett revolutionerande hjälpmedel för personer med synskada. Plötsligt öppnades världen på ett helt nytt sätt. Lindgren är aktiv på sociala medier, och håller kontakt med folk världen över.
– Jag använder en inbyggd talsyntes som läser upp så gott som allt, förklarar Lindgren och plockar fram sin smarttelefon ur fickan för att demonstrera.
Han knackar på skärmen och i rasande fart börjar en dämpad röst läsa upp notifikationerna. 
Robotrösten pratar så snabbt att jag inte har en chans att hänga med.
– Det här är bara 80 procents hastighet, skrattar Fredrik.
Det krävs ett tränat öra för att uppfatta vad talsyntesen säger. Det är en bra sak när man läser privata meddelanden på allmänna platser.
– Hastigheten hjälper att hålla saker lite konfidentiella.
Väl bemött, men alltid samma frågor
I dagens läge upplever Fredrik Lindgren att folk i allmänhet bemöter honom på ett bra sätt. En synskada syns inte utanpå, förutom i vissa fall när han väljer att använda vit käpp.
Ibland tycker han att det kan bli lite tröttsamt att synskadan uppmärksammas. Särskilt när han träffar nya människor.
– Då får man alltid svara på samma frågor: Hur mycket ser du och vad ser du?
Plötsligt skäms jag en smula eftersom jag precis hade ställt de frågorna till Fredrik.
– No offense, säger han och vi kan båda skratta gott.
Men på arbetsmarknaden stöter Lindgren fortsättningsvis på hinder. En fråga han ofta brottas med är i vilket skede av processen kring en arbetsansökan han skall berätta att han har en synskada.
– Visst har jag upplevt att det tolkas som något negativt. Ingen säger det förstås rakt ut, men vanligt är att potentiella arbetsgivare, som först verkar intresserade senare återkommer med besked om att man trots allt inte har fått jobbet.
Lindgren tror att det delvis bottnar i okunskap.
– I dagens läge finns bra hjälpmedel som både arbetsgivare och arbetstagare kan dra nytta av. Bara viljan finns så går det mesta.
Allt blir bättre med tiden
Jag frågar Fredrik Lindgren vilka råd han skulle ge till unga som befinner sig i samma situation som han befann sig i under sin egen skoltid.
– Det är kanske lättare sagt än gjort, men det gäller att minnas att allt blir bättre med tiden. Även sådant som känns riktigt jobbigt för tillfället. Det rådet fick jag själv som ung, och det visade sig vara sant, säger Lindgren som nyligen fyllt trettio år.
Sedan gäller det att komma ihåg att det viktigaste trots allt inte är att vara som alla andra. Det gäller att gå sin egen väg och hitta den nisch och de sammanhang där man verkligen hör hemma.
– När jag var yngre var det svårare för mig att lära känna nya människor, men det hjälpte när jag började studera musik. Vi var alla där för att vi delade samma intresse. Då var det lättare att smälta in som en i mängden.
Bildtext: Våga vara dig själv. Det gäller att gå sin egen väg och hitta den nisch och de sammanhang där man verkligen hör hemma, menar Fredrik.

Syntolkning Fredrik Lindgren sitter vid en bord och skriver på en laptop. Han har en grå munkjacka, brunt hår och glasögon och ser glad ut.

Bildtext: Sportar. Fredrik stora hobbyer är musik och sång, men han har också testat på frisbeegolf.
Syntolkning. Fredrik står bakom en fresbeegolfkorg utomhus, och är klädd i en grå t-shirt och jeans. I handen har han en vit käpp. Det är sommar. 

Vi behöver återhämtning varje dag

Text: Helene Wallin

Under natten städas det i huvudet. Återhämtning är en jätteviktig del av vår hjärnhälsa, säger Emilia Eklund från Helsingfors och Östra Nylands Minneslots. 
– Var och en av oss behöver återhämtning varje dag. Det är något som ska vara en naturlig del av vår vardag.
Det säger Emilia Eklund från Helsingfors och Östra Nylands Minneslots när hon föreläser om hjärnhälsa och återhämtning på Må bra-dagen, som ordnas av Svenska synskadade i Östra Nyland och Svenska synskadade i Mellersta Nyland i Folkhälsans hus Borgå. Stress är föga överraskande motpolen till återhämtning. När vi ska ta itu med en uppgift eller bli färdiga i tid, i situationer där vi behöver bjuda till lite extra, hjälper stressen oss att prestera bättre.
– Men går hjärnan jämt på högvarv och adrenalinet är på topp, innebär det stora påfrestningar för kropp och psyke. Detta kan leda till nedsatta kognitiva förmågor, irritation, överväldigande trötthet och andra besvär. Istället för att leva här och nu, befinner vi oss i framtiden och styrs av tanken på allt som ska göras, säger Emilia Eklund.
Byt rutiner och gympa hjärnan
Det är återhämtningen som är nyckeln till att klara av påfrestningar i vardagen, och komma ned i varv. Vad som är återhämtning för var och en måste man själv komma på. Behoven är olika för alla. En del deltagare i Må bra-dagarna vill gå ut och kratta löv, medan andra vill promenera i naturen. Någon bakar eller gör något kreativt, skottar snö eller spelar dragspel. 
– Det finns inget rätt eller fel. Det viktiga är att vi gör raka motsatsen till vad vi annars gör.
Ett tips är att planera in stunder då vi helt kan koppla loss.
– Det är nyttigt att bryta rutiner. Hjärnan skapar nya kopplingar varje gång vi gör något på ett annorlunda sätt.
Många pratar om nattsömnen som den viktigaste delen av återhämtningen. Redan de gamla grekerna skrev om vikten av sömn och vila. Man är mycket effektivare, och vaknar utvilad när man sovit ordentligt.
– Under vår djupa sömn städar hjärnan sig själv, och formulerar om allting som hänt under dagen. Det som inte är värt att spara städar hjärnan från minnet. Men sover vi inte sker inte rensningen i hjärnan så bra som den kunde. 
Om vi sover dåligt några nätter är hälsan inte i fara, det är om man drabbas av långvariga sömnstörningar som vår hjärnhälsa påverkas, till exempel ökar riskerna för hjärtsjukdomar och andra sjukdomar över tid.
Här måste man fundera på kvällsrutinerna, och att man varvar ned innan man går och lägger sig så att kroppen kommer till ro. Det är också viktigt att släppa tankarna på allt som är ogjort, och det man grubblar över.
– Kan du ändå inte somna, kan det bero på att du lagt dig vid helt fel tidpunkt. Sömncykeln är cirka 90 min lång hos en vuxen person, och går igenom hela dygnet. Därför behöver man kalkylera när man ska gå och lägga sig. Egentligen ska man lägga sig innan man känner sig trött, så att man ligger färdigt i säng då vakenhetstillståndet tar en dipp, säger Emilia Eklund.

Bildtext: Sömncykeln styr. Kan du inte somna, kan det bero på att du lagt dig vid helt fel tidpunkt, menar Emilia Eklund.

Syntolkning: Emilia har en rödbrun flätstickad tröja och page. Hon ler.

”Min största drivkraft är nyfikenheten”

Text: Helene Wallin

Att hitta och lära sig nya saker, något vi ännu inte vet är en av de stora drivkrafterna för Jouni Turunen, som leder Folkhälsans forskningsgrupp för ögongenetik.
Joni Turunen är ögonläkare vid Helsingfors universitetssjukhus. Utöver det kliniska arbetet leder han även forskningsgruppen för ögongenetik vid Folkhälsans forskningscentrum vid Biomedicum. 
– Redan efter gymnasiet blev jag intresserad av forskning – men det var ingen självklarhet att det skulle bli just medicin. Min pappa är professor i teoretisk filosofi, och först studerade jag fysik och filosofi. Jag tyckte frågeställningarna var väldigt intressanta, men efter ett tag insåg jag att jag ville ha en utbildning där man fick 'ett riktigt yrke'. Läkaryrket kändes helt rätt, eftersom det omfattade både etiska frågeställningar och forskning.  Jag är det första läkaren i min släkt.
Sin doktorsavhandling skrev Joni Turunen om de genetiska orsakerna till schizofreni. Till Folkhälsans forskningscentrum kom han för tio år sedan, efter att ha börjat specialisera sig på ögonsjukdomar.
– När jag arbetade som läkare stötte jag på en mängd ärftliga ögonsjukdomar, som ännu inte kartlagts. Det väckte mitt intresse för att utforska detta område vidare.
För ett år sedan utnämndes han till ledare för forskningsgruppen för genetik.
– Genetiken har utvecklats otroligt mycket, och går snabbt framåt. Min forskningsgrupp koncentrerar sig i första hand på sjukdomar som förorsakas av en genmutation. Även om ett öga anatomiskt är en två centimeter stor boll, bär vävnaderna anlag för hundratals ögonsjukdomar.
Ärftliga ögonsjukdomar
Tillsammans med forskare vid Helsingfors universitet och Helsingfors universitetssjukhus har Joni Turunens forskningsgrupp på Folkhälsan bland annat kunna avslöja orsaken till ärftlig hornhinneinflammation, keratis fugax hereditaria. Den förorsakar ögoninflammationer som börjar i barndomen.
– Inflammationen upprepas 1–6 gånger per år och tiden mellan dem ökar i vuxen ålder. En del av patienterna har permanent nedsatt synskärpa då hornhinnan grumlats av återkommande inflammationer. Den har inte kunnat konstateras på andra håll i världen. Vi är de första som beskriver sjukdomen.
Ett annat forskningsområde är ärftliga näthinnesjukdomar i Finland, en form av retinis pigmentosa som är vanlig här. Retinis pigmentosa påverkar näthinnans synceller, stavarna och tapparna.
– Sjukdomens allvarlighetsgrad och utvecklingstakt kan variera mycket hos olika patienter. Det börjar ofta med att man har svårt att se i mörker, sedan försvinner en del av synfältet på sidorna, och till sist kan synfältet krympa till det som kallas kikarsynfält. De som har retinis pigmentosa kan drabbas av grå starr tidigare i livet. Det finns ännu inga behandlingar som kan stabilisera och bromsa sjukdomens framskridning.
Stor nytta i forskningen har man av en databas över ärftliga näthinnesjukdomar i Finland som Helsingfors universitet upprätthåller. Cirka 800 patienter finns i databasen.
– Om en patient får en diagnos av mig, och jag misstänker att ögonsjukdomen är ärftlig, rekommenderar jag en gentest. Om svaret inte visar någon bakomliggande genetisk sjukdom, forskar vi vidare i arvsmassan för att hitta nya gener eller andra orsaker till insjuknandet.
Ögonmelanom
Ögonmelanom – cancer i ögat – är en annan ögonsjukdom Joni Turunen forskat i tillsammans med professor i opthalmogi Tero Kivelä från Helsingfors universitetssjukhus. Cirka 70 personer får diagnosen per år i Finland. 
– Man ser en skugga i synfältet, ögat kan vara inflammerat eller så upptäcks melanomet vid en rutinundersökning hos en ögonläkare. Ögat behandlas oftast med strålning från en strålplatta som placeras nära ögat. Efter sjukdomen kan synen försämras, men man förlorar inte ögat. I ungefär 50 procent av fallen sprider sig cancern till andra delar av kroppen, och kan komma tillbaka efter till och med tjugofem år. Därför är den en otrevlig cancer.
Ögonmelanom är vanligare i Norden än i södra Europa, och förorsakas av förändringar i ögat i en del som kallas uvea. En liten del av fallen beror på ärftliga faktorer.
Drivkraft som forskare 
Att hitta och lära sig nya saker, något vi ännu inte vet är en av de stora drivkrafterna för Jouni Turunen.
– Jag blir lätt entusiastisk, och drar mig inte för att testa nya synvinklar eller frågor. 
Att vara omgiven av professionella och duktiga forskarkolleger med kompetenser som omfattar allt från genetiker, bioinformatiker, sjukskötare till optiker här på campus är också viktigt. På lång sikt är möjligheten att hjälpa andra människor en central drivkraft. 
– En av mina styrkor som forskarledare är att jag ger frihet och ansvar till alla i mitt team, vilket gör att stämningen är god. 
Behandlingsmetoder
Joni Turunen ser positivt på framtiden. Med tiden har det kliniska arbetet och mötena med patienterna som drabbats av ögonsjukdomar, blivit allt viktigare för honom.
– Numera ser jag mig som en läkare som forskar, inte tvärtom.
Genterapi behandlingar utvecklas hela tiden, och sedan upptäckten av en genetisk sax, som kan programmeras till att klippa av dna på ett förutbestämt ställe, kommer möjligheterna att vara många i framtiden.
– Den genterapi som idag används innebär att ett ofarligt virus med en frisk gen sprutas in i ett drabbat öga. Via viruset förs då den friska genen in i syncellerna. Den friska genen kan enkelt tas från en frisk människa, eller så kan man bygga en gen i ett laboratorium.
Genterapin Luxturna är den första godkända behandlingen på marknaden. Den används för att behandla den sällsynta och ärftliga näthinnesjukdomen hereditär retinaldystrofi.
– Många liknande genterapier håller på att utvecklas för tillfället. Som jag ser det kommer möjlig-
heterna att bota ögonsjukdomar att vara större och flera i framtiden.
Sedan ifjol ingår Helsingfors universitetssjukhus i det europeiska referensnätverk (ERN) för sällsynta diagnoser tillsammans med 52 andra sjukhus.
– Detta gör att vi kommer att ha lättare att behandla och diagnosticera sällsynta ögonsjukdomar.  
Bildtext: Laboratorium. Cancer i ögat är en ögonsjukdom Joni Turunen forskat i.

Syntolkning: Joni Turunen sitter vid ett bord i Folkhälsans laboratorium med en pipett i handen. Han har blont hår och glasögon och är glad.

Synligan upptäckte Nordens största klättringsarena

En lördag i oktober besökte Synligan, FSS verksamhet för unga, köpcentret Ristikko i Kånala i Helsingfors. I köpcentret finns en klättringsarena som öppnade i december 2021, och är Nordens största arena för väggklättring inomhus. 
– Förväntningarna var höga, de flesta hade aldrig testat på klättring förut, sade rehabiliteraren Tina Hultgren, som drar Synligan tillsammans med kollegan Stina Nygård. 
Klättring är en kreativ sport som omfattar allt från inomhusklättring till bergsbestigning. Den enklaste formen av klättring för nybörjare är repklättring. Säkerheten är A och O när man befinner sig på höga höjder. De två instruktörerna fäste självsäkrande selar och linor på deltagarna, och med denna utrustning tog sig barn, syskon och föräldrar snart uppför väggen som små spindelmän.
– Instruktörerna visade hur vi skulle lägga fötterna på så kallade klätterstenar och grepp som sticker ut från väggen. Det är med hjälp av dem man tar sig uppåt. 
Väggklättringen uppskattades stort av alla åldrar. Nybörjarklättringsväggen i Ristikko är 10 meter hög. 
– Väggklättring på dessa höjder var en ny upplevelse. Såväl barn som föräldrar tyckte det var jätteroligt. Vissa klättrare testade till och med på att fira ned sig till golvet från taket. Det är dessutom en svettig motionsform där hela kroppen får jobba hårt, säger Tina Hultgren.
Efter klättringen fick gruppen information om Stödföreningen för blinda barn rf, och deras verksamhet som fokuserar på att ordna semestrar för synskadade barn och deras familjer. Dagen slutade med middag på restaurang, och bowling i köpcentret Sello. Klättringen var ett samarbete med Stödföreningen för blinda barn rf och verksamhetsledaren Maarit Törmikoski-Hampf. 
Bildtext: Ett stadigt grepp. I oktober var det dags för Synligan att pröva på en ny aktivitet: klättring.

Syntolkning: Vuxna och barn står framför en klättervägg. Från klätterväggen hänger det rep ned. Vissa håller på att klättra uppåt.

Recension av mobil: Smartvision 3 – talande smarttelefon med knappsats

Tillverkaren Kapsys har kommit ut med en ny modell av Smartvision talande smarttelefonen med knappsats. Den nya modellen heter Smartvision 3 och ersätter föregångaren Smartvision 2. Lika som föregångaren har Smartvision 3 talande smarttelefonen ett modifierat operativsystem som baserar sig på Android-operativsystemet. Det som särskiljer denna telefonmodell från andra är att den är en talande smarttelefon och den har en fysisk knappsats.
Utseende och knappsats
Knappsatsen har liknande drag som Kapsys Minivision 2-basmodell och knapparna verkar vara mera taktila och avskilda jämfört med föregångaren vars knappar satte tätt intill varandra. Den fyrkantiga navigeringsknappen har bytts ut till piltangenter med en OK-knapp i mitten.
De olika piltangenterna, det vill säga upp, ned, vänster och höger är avskilda och därmed mera användarvänliga. Skärmens storlek är mindre i förhållande till den föregående modellen vilket till en del möjliggör den nya luftigare knappuppsättningen.
Som tidigare finns de sedvanliga Android funktionsknapparna på knappsatsen; Meny, hemskärm, tillbaka samt en 
raderaknapp. Under dessa knappar finns siffertangenterna samt stjärna och siffersymbolen. Telefonens volymknappar finns på högra kanten av telefon och ovanför dessa finns en röstkommandoknapp. ON/OFF-knappen finns på telefonens övre kant till höger.
Allmänt om telefonen
Telefonen är en Android- smarttelefon och därmed kan man använda sig av smartfunktioner till exempel e-post, webbläsare och också installera appar från Play-butiken som Whatsapp, Facebook och andra appar enligt eget intresse. Hur tillgängliga olika appar från Play-butiken är med skärmläsare är som vanligt alltid olika från fall till fall. Andra förinstallerade appar är bland annat FM-radio, internetradio, röstinspelare och kalkylator. Med telefonens röststyrningsknapp är det enkelt att till exempel ringa samtal, skriva meddelanden eller använda sig av Google 
Assistant och ställa den artificiella intelligensen olika frågor till exempel vad morgondagens väder blir.
Telefonens skärm fungerar också som en pekskärm vilket betyder att man kan använda sig både av knappsatsen men också peka och svepa på skärmen för att hantera telefonen. Man kan också stänga av pekskärmsfunktionaliteten för att endast använda knappsatsen.
Text: Cristian Söderberg
Basfakta
Kapsys Smartvision 3
För vem: Både för personer med grav synnedsättning samt svagsynta som vill ha talande smarttelefon med knappsats.
Android 11 operativsystem
Dubbel nano SIM-kort 4G
Fingeravtrycksläsare
64GB internminne
Pris: 628 € från Näköpiste Polarprint

76 år av kamp och gemenskap 

Text: Henrika Mercadante
När stolarna skrapar mot golvet och 70 personer reser sig och stämmer upp i Modersmålets sång försvinner rummet och tiden. Här står vi idag, starka, stolta, tillsammans, precis som år 1946 då FSS grundades och sjunger samma sång. Ja! Vi fortsätter kampen för delaktighet, jämlikhet och lika rättigheter till ett gott liv, ledsagade av eldsjälarna som inledde kampen!
Man kan tro att ett höstmöte alltid är ett höstmöte, men det stämmer inte. När höstmötet samtidigt är ett 75-årsjubileum bubblar det lite mer än vanligt om det – inte bara för att det bjuds på bubblor, utan mer för att det finns ovanligt mycket förväntan i luften. Vissa hoppas på inval i styrelsen, andra på att verksamheten ska riktas åt ett visst håll, men majoriteten vill bara träffas och utbyta tankar och ser fram emot en läcker middag och en hejdundrande fest. 
Det här gör att FSS höstmöte i Tammerfors framskrider med rekordfart under ledning av mötesordförande Stefan Andersson. Verksamhetsplanen klubbas raskt igenom utan protester. De enda ärendena som väcker diskussion är avkastningen av förbundets bostäder och formuleringarna om vad punktskrift är för personer med synnedsättning. Kan man säga att punktskrift är ett språk? Kan man säga att det är det enda språket för personer som inte ser? Har du läst en bok om du har lyssnat på den? Ordförande Gunilla Löfman hoppas att termen ”öronläsning” ska få spridning och för mig uppstår frågan: Vad heter det när man talar in text? Kunde ”röstskrift” vara en möjlig term? Inga krav på ändringar i verksamhetsplanen ställs, men formuleringarna ska ses över till planen för år 2024.
Då röstsedlarna delas ut vaknar de deltagare som somnat, handarbetarna lägger ner sina stickningar och det börjar tisslas och tasslas i salen. Efter rösträkningen visar det sig att nuvarande viceordförande Bengt Ahlvik får fortsatt förtroende och att hans medkandidat till posten, Johan Sundholm, i stället väljs in som nygammal medlem i styrelsen tillsammans med Seppo Sjö som omväljs för en period till. Övriga styrelsemedlemmar fortsätter på sina poster.
Sen är det dags för en trerätters galamiddag, en historisk tillbakablick av ordförande Gunilla Löfman, skratt och underhållning av den gotländska blinda artisten Johan Seige som lyfter upp tokiga saker han varit med om under sina resor och spelar musik han komponerat själv. Vi får bland annat ta del av hur det kunde gå om en blind person skulle råna en bank och hur beställningen av syntolk går då autokorrigeringen förvandlar syntolk till syltlök. Summa summarum – på söndagen återvänder 70 trötta, men glada medlemmar hem till olika hörn av Svenskfinland efter ett lyckat jubileumsveckoslut.
Bildtext: FSS 76-årsjubileum firades på trerätters middag under höstmötet.
Syntolkning: Människor sitter vid ett festdukat bord med gröna servetter och höjer handen till en skål.

Lever de lyckligaste barnen i Finland?

Text: Johanna Meriläinen, rehabiliteringschef FSS
Finland är ett långt utvecklat välfärdssamhälle som enligt vissa mätningar har den lyckligaste befolkningen. Vi kan vara stolta över det vi åstadkommit, men vi skall inte glömma det arbete som ännu återstår.
Barn med funktionsnedsättning möter ännu idag flera attitydmässiga, konkreta, fysiska och normrelaterade hinder i sin vardag. Det är en lång väg kvar innan barn, som lever med en funktionsnedsättning, upplever en vardag där hens rättigheter enligt FN konventionen tillgodoses. Okunskap är i flera fall roten till problemen.
Barnombudsmannen jobbar för att säkerställa att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och beslutsfattandet i Finland. Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet. 2021 utgav Barnombudsmannen en publikation med namnet Funktionsnedsättning och barnets rättigheter: Barn som lever med funktionsnedsättning. 
Tanken med publikationen var att väcka debatt och ge en röst åt barn, som har en funktionsnedsättning. Deras röst har hittills inte blivit hörd i den utsträckning den borde, och detta var en plattform för dem. Barnombudsmannen frågade aktörer inom funktionshinderfältet om deras villighet att bidra till en sådan publikation. Av skribenterna förutsattes en stark forskningsetik, tydligt uttryck och speciellt välkomnades artiklar, som förmedlade empirisk kunskap om barn och unga med funktionsnedsättning. FSS medverkade i en av artiklarna.
Publikationen bestod till slut av tolv artiklar som lyfter upp väldigt olika perspektiv, den första delen granskar barnens rättigheter utgående från de fyra allmänna principerna om barnens rättigheter i konventionen. Den mellersta delen beaktar såväl internationella normer som inhemska, samt lyfter upp barn och ungas egna åsikter. Publikationen avslutas med artiklar som innehåller observationer om hur barn med funktionsnedsättning är synliga eller osynliga i olika institutioner i vårt samhälle, samt barnens delaktighet i vardagen. Den röda tråden som binder samman alla artiklar är den starka rösten barnens egna synpunkter och åsikter får, en röst som stärks ytterligare av den underbyggande forskningslitteraturen och sakkunskapen hos skribenterna. Det är tio år sedan en liknande publikation har publicerats av Barnombudsmannen. Mycket har hänt sedan dess, men inte tillräckligt. Detta kan man konstatera genom att läsa publikationen som utgavs 2021.
Barn som har en funktionsnedsättning lever i en speciellt känslig och sårbar situation, som kräver stödåtgärder. Det intressanta man fann genomgående i alla artiklar var att trots att det är barnet som har en funktionsnedsättning, och att de flesta åtgärder riktas direkt till barnet, kommunicerar myndigheterna och andra institutioner nästan enbart med de vuxna i familjen. Barnets röst, hens egna tankar och funderingar kring vad hen behöver blir för ofta ohörda och förbisedda.
Barnens rättigheter och vilja att leva en alldeles vanlig vardag där de kan delta i skola, fritidsverksamhet och har möjlighet att aktivt röra sig i samhället var något som tydligt framträdde i rapporten. Likaså hinder som gör att detta inte alltid är möjligt att förverkliga. Hit hör otillräcklig lagstiftning, bristande tolkning av befintlig lagstiftning, otillräckliga medel för att tillgodose de behov som finns för stödåtgärder, okunskap och attitydmässiga hinder.
Publikationen gav en röst åt barnen. Barnen önskar genomgående alldeles vanliga saker i sitt liv, men enligt Barnombudsmannen krävs det fortfarande radikala strukturella, kulturella och värdemässiga ändringar för att detta skall ske. Låt oss ta första steget redan idag, så att vi om tio år, när det är dags för nästa publikation, kan konstatera att vi har tagit steget från att det som ser bra ut på papper, också har förverkligats i det riktiga livet. Och att Finland inte bara har den lyckligaste befolkningen, utan också världens lyckligaste barn.
Syntolkning: Johanna Meriläinen har blont hår uppsatt i en knut och ler in i kameran.

”Man kan göra allt – på olika sätt”


Text och foto: Linda Wiktorsson-Lång

— Jag fick göra allt, säger Natalie Örnkvist som föddes med en kraftig synnedsättning, men som ändå växte upp med en känsla av att allt var möjligt. Sedan fem år tillbaka är den flerfaldiga paralympicmedaljören i simning kantor i Saltviks församling.
Det är söndag i Saltviks kyrka och för kantor Natalie Örnkvist har dagen redan inneburit gudstjänst, inklusive inskrivning till skriftskolan. Eftermiddagen går delvis åt till att öva inför två begravningar och att hålla musiklek för 5-6-åringar. Den kolsvarta hunden Hero ligger tryggt på golvet intill, medan Natalie låter fingrarna löpa över tangenterna på kyrkorgeln.
Natalie är gravt synskadad genom aniridi, och numera dessutom rörelsehindrad på grund av komplicerad hereditär spastisk parapares (HSP). Onekligen får hon emellanåt frågan hur hon ändå kan jobba som kantor. Natalie löser det genom att få noterna som punktskriftsnoter och lära sig allt utantill. Ifall hon behöver läsa sångtexterna samtidigt läser hon dem med vänster hand medan hon spelar med höger. 
Egentligen drömde Natalie om att bli klassisk sångare, men det fanns ingen riktig förståelse för att hon skulle klara av att stå på en operascen. Istället bestämde hon sig för att bli kyrkomusiker. Hon hade alltid tänkt sig att någon gång bo och jobba på Åland. När hon för fem år sedan fick ett samtal från tf kyrkoherden i Saltviks församling, Carolina Lindström, som meddelade att kantorstjänsten skulle bli ledig där, tog hon chansen. 
— Jag hade vikarierat i Hammarland och Eckerös församlingar under min studietid, och hade dessutom tänkt söka tjänsten där, men då vågade jag inte vänta, minns Natalie.
Gjorde allt
Natalie är tacksam över stödet hon fick hemifrån och över att föräldrarna inte var alldeles för överbeskyddande. Natalies mamma är halvt walesiska, halvt engelska och hennes pappa är tornedaling. Största delen av grundskolan gick Natalie på en internatskola i England. Grupperna var små och eleverna fick mycket uppmärksamhet från läraren.
— Vi kunde vara väldigt självständiga.
Redan tidigt ville Natalie göra precis som sina två äldre systrar. Cykla lärde hon sig göra tack vare att hennes mamma sprang efter henne och cykeln. Simma lärde hon sig redan som tvååring tack vare en tjej som ville bli simlärare. Natalie har såväl simmedaljer från Paralympiska spelen, som från EM och VM i målboll. För några år sedan var hon tvungen att ta ett uppehåll i simningen efter en inte särdeles lyckad ögonoperation, men nu simtränar hon igen. 
— I december tävlar jag i FM i Vasa. 
Dessutom jobbar Natalie för ändringar i simklassificeringssystemet. Hon vill få till mer rättvisa förutsättningar för flerfunktionshindrade att tävla. Hon simmar fyra gånger i veckan. Därutöver tränar hon hemma med roddmaskin, hantlar, gummiband eller handcykel sex gånger i veckan. Och visst lyssnar hon på musik på fritiden, men kanske inte så mycket som man skulle kunna tro. Jobbet fyller henne ändå av musik. När hon lyssnar blir det oftast på walesisk folkmusik, opera eller barock när hon tränar.
Byggde hus
Natalie menar att man bara saknar att se om man en gång har sett och synen sedan försvinner, men för henne har synen alltid varit nedsatt. Hon har verkligen oftast nära till skratt och är överlag en positiv människa. Hon ser lösningar på problem.Tidigare bodde Natalie i en stuga inte långt från kyrkan. När hon var tvungen att flytta ut ur den lät hon helt sonika bygga ett eget hus. Hon vill bo i närheten av kyrkan, och det fanns inga lediga bostäder att tillgå.
— Jag vill inte vara färdtjänstbunden för att komma på jobb.
Trots att hon är högutbildad kan det hända att hon ändå inte blir lyssnad på, även när det handlar om sådant där hon själv är främsta experten – som när det gäller de egna behoven.
— Men varför lyssna på en kvinna som är rörelsehindrad, säger hon sarkastiskt, men understryker samtidigt att hon oftast blir väl bemött, särskilt på Åland
Hon är inte konflikträdd, och visserligen tryter hennes tålamod ibland, men det är något hon ständigt jobbar med. Barn har hon däremot tålamod med. De frågar ofta obekymrat hur hon klarar av att göra saker, medan vuxna bara antar att hon inte kan.
— Det är bättre att fråga om man undrar över något. Barn frågar men så hyschar föräldrarna och säger till barnet att de ska prata om det hemma. Då säger jag: ”Vi pratar nu”.
Leder körer
Förutom musiklek drar hon barnkör, kyrkokör och en blockflöjtsgrupp för 70-plussare. Hon brinner verkligen för musikens betydelse, inte minst för barn, och lyfter fram hur viktigt det är för barn att lära sig sjunga, spela och olika rytmiska saker.
— Det hjälper i så många saker, som i koordination och så vidare.
Förvisso har Natalie en önskan om mer solistuppdrag. Sången var ju det hon egentligen ville satsa på. Dock sjunger hon mycket på jordfästningar och gudstjänster. Varje jobbevenemang kräver extra förberedelse, och hon konstaterar att det är märkligt hur det kan vara lugnt i flera månader, och sedan kan det vara flera jordfästningar och dop på raken.
— Det går fasvis, säger hon leende.
När kyrkokalendern går mot allhelgona och jul innebär det köruppträdanden, extra gudstjänster och jordfästningar. Allting hopar sig.
— Då blir det lite stressigt. Jag vill att det blir så bra!
Löser problem
Natalie inser att hon inte följer forskningen när det gäller sin ögonsjukdom, aniridi, särskilt väl. 
— Det är ändå försent för mig. 
Däremot har hon blivit väldigt intresserad av genetik, så pass att hon funderar över om hon i dag kanske till och med skulle ha valt naturvetenskaplig inriktning i gymnasiet, istället för musik, språk och historia. Intresset började egentligen när hon ville nysta i vad hon själv kunde ha för ”fel”.
Numera går Natalie nämligen med stöd av kryckor för väldigt korta förflyttningar, annars tar hon sig fram med rullstol eller elrullstol. Någon exakt diagnos för vad som står till i hennes kropp har hon inte.
Hon hade fått små problem med koordination, muskelsvaghet och balanssvårigheter, men efter en ögonoperation 2018 försämrades dessa symptom betydligt. Det blev bättre efter rehabilitering, men så blev det värre igen. Många gentester har gjorts, och eventuellt kan det alltså röra sig om HSP. Men nu har Natalie sin elrullstol, som också Hero har vant sig vid. Hon ser helt enkelt till att lösa problemen som uppstår.
– Man kan göra allt på olika sätt.
Bekymmer tar hon inte gärna ut i förskott.
— Man har mycket mer av livet om man inte tar ut saker i förväg!
Bildtext: Natalie Örnkvist är kantor i Saltviks församling. Här är hon och hunden Hero på väg hem till det egna huset, som hon lät bygga när hon behövde flytta ut ur stugan hon bodde i.

Syntolkning: Natalie Örnkvist sitter i rullstol utanför Kyrkan i Saltvik och gapskattar. På marken ligger hennes ledarhund, en labrador. Natalie har mössa och en blå regnjacka och glasögon.
Bildtext: Vid orgeln. Natalie Örnkvist drömde egentligen om att bli sångerska, och hade sång som huvudinstrument vid Yrkeshögskolan i Lahtis. Därefter gick hon den femåriga magister-
utbildningen till kantor vid Sibelius-Akademin.
Syntolkning: Natalie sitter och spelar vid orgeln. Fötterna är på de nedre pedalerna och händerna på tangenterna. Hon har en röd tröja och svarta byxor och duk.

Aktuellt

Den sociala biten viktig på trivselcaféet
Text: Helene Wallin 
Det är måndagsmorgon i Folkhälsans lokal i Närpes. Kring bordet sitter tio personer och lyssnar på it-stödpersonen Tom Lillas från Korsholm. På dagens Trivselcafé berättar han om fem olika mobiltelefoner, som passar för personer med synnedsättning.
– Svenska Doro har utvecklat en bastelefon för synsvaga. Den är förvånansvärt tydlig och bra. Knapparna är stora och bra, och texten på skärmen tydlig, men den saknar röststyrning. För den som bara vill ringa och skicka textmeddelande räcker den bra. För den som vill ha mera funktioner finns Doro 6041-telefon.
Blindshell Classic 2 och Minivision 3 är mobiltelefoner som rekommenderas för personer som inte kan läsa på displayen, berättar Tom Lillas, och skickar runt telefonerna så att deltagarna får känna på den fysiska knappsatsen och ställa frågor.
– Iphone rekommenderas även för synskadade, och har förstorare, syntolkning, VoiceOver och andra funktioner som gör den tillgänglig.
Trivselcaféet riktar sig till seniorer med nedsatt syn. Tanken är att få tips, inspiration och stöd i vardagen, och samtidigt umgås med varandra – helt enkelt skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv med synnedsättning.
– Vi brukar ha ett tema och sedan kaffe. Förra träffen pratade vi om hjälpmedel, belysning i höst och mörker och stolgympa. I januari om kosten. Jag har tagit initiativ till cafeét tillsammans med Pia Nabb från Folkhälsan i tidernas begynnelse. Numera håller jag varannat tillfälle i samarbete med Folkhälsan, och varannat med Vasa svenska synskadade, säger rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman.
Trivselcaféet är väldigt populärt och varje gång deltar kring 8-10 personer. Anhöriga och ledsagare är också välkomna.
– Min fru har en synnedsättning och jag tycker att det är viktigt för mig och assistenten att vara med, så jag får höra vad som är på gång, säger deltagaren Jorma Peräkorpi.
Den sociala biten är viktigast, menar deltagarna.
– Att träffas är det bästa. Annars sitter man hemma. Ibland har vi ätit på restaurangen här bredvid innan, säger Gudrun som varit med ända sedan starten.
Att delta kostar ingenting så länge man är medlem i FSS. Under träffarna ingår det även stolgymnastik. 
– Ibland får de en hemläxa. Stolen och balansträningsövningar är det bra att man övar på varje dag, säger gruppledaren Carina Blom från Folkhälsan.
Bildtext: Nytta och nöje. På Trivselcaféet träffar man vänner och får tips om hjälpmedel, kost, belysning och annat.

Syntolkning: Deltagarna i trivselcaféet sitter vid ett avlångt bord som är dukat med bullar och kaffekoppar.


Aladdin är årets flyktingman

Text: Helene Wallin
Blinda Aladdin Delli är årets flyktingman 2022. Han kom till Finland som kvotflykting till Finland en aprildag 2019. Med sig hade han sin bror. Aladdin förlorade synen på ena ögat när han var 7 år och på grund av sjukdomen var synen även på det andra ögat nedsatt, och när kriget bröt ut i Syrien beviljades han visum till Ryssland för en ögon-
operation.
– Jag trodde att mitt liv skulle förändras till det bättre genom operationerna, men det blev inte riktigt som jag tänkt mig, säger Aladdin i en intervju på Flyktinghjälpens hemsida.
I Ryssland förlorade Aladdin synen för gott på grund av att läkaren använde smutsiga verktyg under operationen. Samtidigt minskade också hans hörsel avsevärt. Trots sina skador var Aladdin tvungen att förtjäna pengar för att överleva. I två år arbetade han och brodern mer än 10 timmarsdagar i en klädfabrik i en arbetsmiljö som inte tog hänsyn till funktionshindrade på något sätt. Dessutom sålde de bröd.
– Alla mina besparingar gick åt till sjukhusutgifter, och pengarna jag fick från jobbet räckte precis till hyran. Mitt liv fick dock en lycklig vändning när vi fick asyl i Finland, säger Aladdin.
I Finland bosatte sig Aladdin i Tammerfors. Han blev genast intresserad av det finska språket och kulturen och studerade flitigt. Eftersom han är logoped lärde han sig språket snabbt och började undervisa invandrare i hur man uttalar finska.
– Eleverna var motiverade och jag fick också bra feedback från lärarna, säger Aladdin som är nöjd.
–  Jag vill komma ut i arbetslivet och vara till hjälp för andra och samhället. Om jag kan lägga huvudet på kudden på nätterna och tänka att jag gjort något bra under dagen gör det mig glad. Jag hoppas att jag skulle vara en inspiration och hjälp för andra flyktingar som kommit till Finland, säger han till Finlands flyktinghjälp. 
Syntolkning: Aladdin har kort mörkt hår och runda solglasögon, vit skjorta och mörk kavaj.

Aktuellt i distrikten 

Norra Österbottens Svenska Synskadade
Kansliet är julstängt 22.12.2022–8.1.2023. Efter julpausen inleds verksamheten med föreningsträff tisdagen 10.1.2023 kl 18 på Fyren. Vi får besök av fysioterapeut Hanna Penttala från Levada Fysio. Punktskrift med Leif Nybohm hålls på onsdagar kl 9 på Fyren.
”Till punkt och pricka” – punktskrift för nybörjare – med Maja Renvall-Höglund hålls fredagar kl 13 på Fyren. I samarbete med Folkhälsan ordnas vid Östanlid på onsdagar gymträning kl 11-12 och vattengymnastik, grupp 1 kl 11.45 och grupp 2 kl 12.30. Vårterminen inleds 11.1. 
Mimosel med Sol-Britt Björkgren varannan torsdag (jämna veckor) kl 13-15 på Fyren. Årets första träff hålls 12.1 och därpå följande 26.1.  
Handarbetsgruppen träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12-14 på Fyren med Agneta Cederberg som ledare. Nästa träff blir 16.1 och därpå följande 30.1.
Nästa Karaträff hålls 19.1 kl 12.30 på Fyren. Föreningens Lunchträffar ordnas i regel sista fredagen i månaden. Träffen i januari hålls 27.1. 
Mera info på www.fss.fi/noss, Medlemsbandet, fb och ÖT:s minneslista på lördagar eller av Ann-Sofie Grankulla, som tar emot anmälningar på tfn 044 7234 888 eller via e-post noss@multi.fi. 
Rehabiliteringsrådgivare Peter Koskinen nås på tfn 050 471 2763 (mån-tor) eller e-post peter.koskinen@fss.fi.  Styrelsen för Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. tackar medlemmar och personal både inom NÖSS, de andra distriktsföreningarna och förbundet FSS för gott samarbete under det gångna året och samtidigt tillönskar vi alla En God Jul och Ett Innehålls- och Framgångsrikt Nytt År 2023! Ann-Sofie Grankulla tillönskar alla En Fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!
———
Svenska synskadade i mellersta Nyland 
Svenska synskadade i mellersta Nyland rf önskar Er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2023. Tack till alla medlemmar och samarbetspartner för det gångna året!
KansliHörnan har julstängt mellan 19.12.2022–1.1.2023.
Föreningens distriktssekreterare Astrid Söderlund gick i ålderspension från 1 december 2022.  Hon framför sitt varmaste tack för tiden som föreningens sekreterare. Den nya distriktssekreterare Henrik von Martens börjar sitt arbete från årets början. Kansliets telefontider kommer att vara samma som förut, måndag-onsdag klockan 10-13.
Aktivitetsgruppen Styrka och balans i Folkhälsans regi börjar för vårterminen onsdagen den 11 januari klockan 13. Den andra gruppen Vattengymnastik på Folkhälsan börjar fredagen den 13 januari klockan 10. 
Årets första medlemsträff är måndagen den 16 januari klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Då kommer den nya distriktssekreteraren att presentera sig för medlemmarna. Serveringen är kaffe med tilltugg. Obligatorisk deltagaranmälan senast 9.1.
Månadens andra medlemsträff är måndagen den 30 januari klockan 13-15. Adressen: Folkhälsans seniorhus på Mannerheimvägen 97, musiksalen. Ämnet för träffen är landets nya funktionshindersservicelag. Föredragshållaren är Förbundets socialpolitiskt sakkunniga, jurist Veera Florica-Rajala. Deltagarna bjuds på sopplunch. Sista anmälningsdagen är 23.1.
Kontakt: Distriktssekreterare, Henrik von Martens, Parisgränden 2 A 1                                                                     00560 Helsingfors.Tfn: 0400 269 553, säkrast anträffbar må-on kl 10-13. Epost: kansliet@ssmn.fi.

Vasa svenska synskadade

Styrelsen och Febe önskar alla medlemmar, samarbetspartners, vänner samt personalen på FSS en riktigt Fridfull Julhelg och ett Fint, friskt nytt år 2023! Kansliet håller stängt under tiden 20.12–8.1.2023. 
Vi sjunger ut julen i Närpes torsdag 12.1 kl 13 i samarbete med Närpes församling. Vi får njuta av julgröt med tillbehör, smörgås samt kaffe med dopp i Närpes församlingshem. Vi sjunger tillsammans och får lyssna till kantor Jan-Ola Granholm och en kort andakt av diakon Kristina Örn. Dagen kostar 15€/person. Bussen startar kl 10.20 i Oravais och kör strandvägen till Närpes. Exakt tidtabell fås vid anmälan som görs till kansliet senast 9.1 före kl. 14.
Kursen Rörelse-Styrka- Balans med Folkhälsans Förbund, startar på nytt tisdag 10.1.2023 kl 10 -10.45 på Lyktan med Malin Knip är ledare, tfn 044 788 1081. Målet med träningen är att upprätthålla och stärka rörelseförmågan och balansen. Gymnastiken sker sittande så alla som vill kan delta. Därefter fortsätter kursen varannan tisdag fram till och med tisdag 16.5, totalt 10 gånger. 
Trivselcafé Aktivt Seniorliv på Lyktan i samarbete med Folkhälsans Förbund ordnas en gång per månad med början tisdag 31.1 kl. 13-15 med Carina Blom som ledare, 044 788 1026. Därefter träffas vi tisdagarna 28.2, 28.3, 25.4 och 23.5.   
Punktskriftskursen startar på nytt onsdag 18.1 kl 10-13.30, med kaffepaus kl 11.30 på Lyktan. Undervisningen fortsätter därefter varje vecka fram till och med onsdag 10.5, totalt 17 gånger. Undervisningen är individuell och leds av våra egna ledare Ritva Hagelberg och Börje Kukkonen. Det finns plats för flera elever, kontakta kansliet så ordnas det på bästa sätt.
Vattengymnastiken med Folkhälsans förbund och SFV startar torsdag 12.1 kl 17-17.45 i Folkhälsans hus i Smedsby. Kursen fortsätter varje vecka till och med torsdag 6.4. (ingen kurs under sportlovet 2.3). Ny ledare är Erica Törnqvist, tfn 040 195 6693. Max 14 deltagare. Ordinarie medlemmar har förtur. Anmälan till kansliet senast 9.1 före kl. 14.
Kvinnoträff på Lyktan måndag 6.2 kl 15 med temat ”HOPPFULLT OM SORG” – Besök av Tina Back och Pernilla Wikström som berättar om glädje, sorg och hoppet som är det sista som överger oss. Välkomna och anmäl er senast onsdag 1.2 före kl 14.
Vill du köpa Tina Backs bok ”Sorg är en fläckig gunghäst som röker pipa” –  finns den till salu på Lyktan och kostar 15€, vinsten går oavkortat till Österbottens Cancerförening. Betalas kontant på kansliet eller via mobilpay direkt till Tina Back.  Hon jobbade tidigare i föreningen som distriktssekreterare.
Resa till Stockholm och Gotland, sommaren 2023. Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. planerar en sommarresa till Sverige 14-21.8.2023. Resan är ämnad för alla medlemmar inom FSS. Mer info i Synvinkel under våren 2023. Under resan besöker vi ”Allsång på Skansen” tis 15.8, vi har reserverade sittplatser. Efter en natt i Stockholm går resan vidare till Nynäshamn och vidare till Gotland, där vi gör utflykter till både norra och södra Gotland och Fårö. Vi kommer även att ta kontakt med de synskadade både på Gotland och Visby. Resan görs i samarbete med Oravais Trafik Ab, som vet våra behov gällande tillgänglighet. 
Rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman ger synrådgivning på Lyktan på tisdagar  våren 2023: 10.1, 7.2, 21.3, 25.4 och 16.5 alla dagar kl.13 - 15. Tfn  050 561 2950.
Kontaktinformation: Alla anmälningar och förfrågningar görs till verksamhetsledare Febe Mörk på tfn 045 321 3320 (må-to kl 9-14) eller per e-post: vasasynskadade@gmail.com. Du hittar även info om oss på http://www.fss.fi/sv/distriktsforeningar/vasa samt på vår facebooksida: https://www.facebook.com/vasasynskadade. Se även info i Torgplatsen i Vasabladet, samt i Föreningsspalten både i Vbl och Sydin.
Du kan även kontakta ordförande Kerstin Lillbåsk, tfn 050 369 5997 e-post kerstinl@tawi.fi. Vår rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman nås på tfn 050 561 2950, må-to, eller e-post: 
ulla-britt.ingman@fss.fi. Ulla-Britt gör även hembesök. Hon är ledig fram till 2.1.
Taltidningsstödpersonerna Siv-Britt Häggman (för VBL) tfn 050 341 7293, siv-britt.haggman@agrolink.fi och Tommy Nickull (för SYDIN) tfn 040 506 5580, tommy.nickull@pp.inet.fi. Har du problem med VICTOR READER, kontakta dem. IT-stöd VSS är Tom Lillas, tfn 050 521 7356, lillastom@gmail.com 
Rehabiliteringshandledare Birgitta Rinta-Jouppi på Vasa Centralsjukhus nås på tfn 0400 792 428, 06 213 2428, birgitta.rinta-jouppi@vshp.fi.

Svenska synskadade i Västnyland
Svenska synskadade i Västnyland önskar en riktigt God Jul till alla medlemmar, FSS personal, våra samarbetspartners samt till de övriga distriktsföreningarna. 
Är du intresserad av syntolkning av konst? Vi söker en grupp, som kan arbeta med ProArtibus, för att öka tillgängligheten av deras verksamhet för personer med synskada. Personalen har gått grundkurs i syntolkning och behöver få feedback och stöd om de är på rätt väg. Den fysiska platsen blir Galleri Elverket i Ekenäs. Du kan antingen ha en synskada, vara syntolk själv, eller kanske du är en synskadad persons make eller maka som dagligen syntolkar. Anmäl ditt intresse till Alexandra. Nedan följer föreningens program för början på året. 
Januari:
- Månadsmöte på Lyan. Lördag 14.1. kl 13. Henrik Wickström gästar Lyan. Anmälan senast 10.1. Samtransport.
- Läsecirkel 9.1.
- Lätt Motion med Folkhälsan fortsätter tisdagar kl 13 i Senioras grupprum. Start 10.1.2023. Platser finns, anmäl dig till Desiree.
- Herrklubben 18.1 kl 15.
- Frågesport 25.1 kl 18.
- Boccian blir eventuellt speleftermiddag istället. Ring Alexandra för närmare info. 

Februari:
- Månadsmöte på Lyan. Lördag 11.2. kl 13. Marthornas 72 timmars beredskap. Roy Siljamäki från Stiftelsen Svenska Blindgården gästar. Anmälan senast 7.2.
- Herrklubben: 15.2 kl 15
- Frågesport: 22.2 kl 18
Anmälningar eller frågor till Alexandra må-to, kl 9-14, tfn 040 778 6295, ssvn@brev.fi. Semester 27.12-8.1.2023. Folkhälsans Desiree Lindholm: 050 3047613. Börje Broberg (herrklubb, frågesport, syntolkad fotboll): 044 541 0679.

Östra Nylands svenska synskadade

Lyssna på medlemsbandet och/eller läs i tidningen Östnyland under Föreningar och på hemsidan där finns de senaste programmen uppdaterat.
Verksamhetscentret Kajutan: Ågatan 33 E 1, 06100 Borgå. Distriktssekreterare Catharina, tfn 040 968 0351 tisdagar 9-13.00. E-post: distrikt.kajutan@gmail.com.
FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin, tfn 040 511 3345. E-post ann-catrin.tylli@fss.fi. IT-stöd i Östra Nyland Cristian, tfn 050 462 6283. E-post cristian.soderberg@fss.fi. Ordförande Jonas, tfn 040 9644 672. E-post jonas07880@gmail.com. God Jul och ett riktigt Gott Nytt År till er alla! Kajutan har julstängt 21.12.-22-9.1.23.

Ålands synskadade
Julen närmar sig och vi kan se tillbaka på en fullspäckad höst. En höst utan coronarestriktioner, som begränsat verksamheten. Hösten började redan i slutet av augusti med att några av oss deltog i FSS pröva på veckoslut på Solvalla. Sedan har det bara rullat på med bl.a. besök från föreningarna på ”fastlandet”, under skördefesthelgen, aktiviteter tillsammans med Folkhälsan på ögats dag, besök till Iris hjälpmedel och Norrtälje synskadade, föreningens femtioårsjubileum, funktionshindersdagen tillsammans med Ålands handikappförbund och avslutningsvis julfest, med julbord och besök av Ålands luciafölje.
Därutöver har de löpande verksamheterna rullat på, såsom styrka och balans, och simning i samarbete med Folkhälsan, borstbindning, fotvård, it-träffar, och bokcirkel. Nu dags för jul- och nyårsuppehåll, innan verksamheten drar igång på nytt i januari, då med Sanna Söderlund som ny ordförande. Verksamhetscentret Ankaret öppnar upp dörrarna igen måndagen den 9 januari. Vi vill tacka Er alla, såväl personal, som medlemmar i FSS och distriktsföreningarna, samt övriga samarbetspartners, för ett gott samarbete under året.
En riktigt god jul och ett gott nytt år 2023! Kontaktinfo 2022: Verksamhetsledare,Charlotta Solax, arbetar mån- tor. Mobil: 0457 343 8950, e-post kansli@syn.ax. IT-stöd (och taltidning, Niels Forss, arbetar halvtid. Mobil: 040 680 0950, e-post: it@syn.ax. Ankaret: Johannebovägen 7, Mariehamn. Säkrast bemannat må-to kl 10-14.

Åbolands synskadade
Året går mot sitt slut och julfester avlöser varandra. Året 2022 har innehållit  några aktiviteter i Pargas, Åbo och Kimitoön för medlemmar i Åbolands Synskadade rf.
Förutom medlemsträffar på kansliet har medlemmarna varit på utfärd i Åbolands skärgård, Nagu och Korpo besöktes av en grupp medlemmar som fick guidning av Magnus Sundman. I oktober var det dags för ett besök på Brusaby lantbruksskola, tack till Thomas Björkroth, Kimitoön, deltagarna fick bla bekanta sig med skolning av assistanshundar! I oktober gjorde ett antal medlemmar en visit på på Åbo svenska Teater, träffade skådespelaren Jerry Wahlforss och teaterarbetare Maria Weckman samt Emma Lassus , de berättade om teaterarbetet ur olika synvinklar  hur en pjäs egentligen blir till, om pjäs val, scenografi och dräkter, ljus och ljud. Mycket spännande. Den 19.11 såg en grupp också pjäsen Dracula. Verksamhetsåret avslutades med en julfest i Pargas stadshus matsal med besök av Pargas lucia mm. 
Verksamhetsåret har inneburit att ett antal gamla medlemmar har gått bort och nya har anslutit sig. Det är livets gång. I nästa år firas föreningens 50 -årsjubileum. Det blir en del evenemang med anledning av jubileet. Program i nästa medlemsbrev, vårbrev 2023.
I nästa år, dvs 2023, ordnas en utbildning för dem som är nära anhöriga , stödpersoner mm. Det är Stina Nygård, Åbolands rehablitieringshandledare från FSS, som tillsammans med Folkhälsan ordnar en kurs i Åboland, berätta  för anhöriga  och stödpersoner.
Det skulle vara trevligt om fler av föreningens medlemmar skulle vara aktiva och delta i de program som erbjuds, transporter ordnas  och deltagandet ställer inga krav. Alla är välkomna precis som de är. God Jul och Gott Nytt År.
Åbolands synskadade rf, sekreterare Amie Nygrén.

God jul och gott nytt år önskas alla läsare av FSS!
Syntolkning av illustration: En julgran. Ovanför åker jultomten i sin släde dragen av fem renar. Månen lyser. Det är vinter. 


